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Inleiding en achtergrond 
 

Over de verspreiding (aan/afwezigheid) van de bunzing en boommarter in Nederland wordt 

elke 6 jaar gerapporteerd op een niveau van 10 x 10 km in het kader van de Habitatrichtlijn. 

Om de verspreiding van deze soorten te monitoren is vanaf 2016 een nieuw project in het 

leven geroepen: het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) Verspreidingsonderzoek Marters. 

Het doel van de monitoring is de bescherming van deze soorten en het tijdig signaleren van 

trends (positief zowel als negatief) in verspreiding om, indien nodig, beschermingsmaatregelen 

te kunnen nemen. 

 

Met de bunzing lijkt het, anno 2022, niet goed te gaan in Nederland. De verspreiding komt 

steeds beter in beeld, maar de aantallen zijn zeer waarschijnlijk kleiner geworden vergeleken 

met de jaren 80 en 90. De gecombineerde trend van de kleine marterachtigen (bunzing, 

hermelijn en wezel) laat voor heel Nederland een matige afname zien in de periode 1997 - 

2019 (Zoogdiervereniging, 2020). Voor 2015 was de soort aangetroffen in 1501 atlasblokken. 

In de periode 2015- 2019 werd de soort aangetroffen in 1131 atlasblokken. In de periode 

2015- 2022 waren dit 1232 atlasblokken. 

De boommarter lijkt het vooralsnog een stuk beter te doen. Deze soort lijkt zich steeds verder 

uit te breiden en wordt steeds vaker in grote delen van het land waargenomen, ook in kleinere 

bosjes in open landschap. Op basis van losse waarnemingen kan aangenomen worden dat de 

aantallen toenemen. Voor 2015 was de soort bekend in 585 atlasblokken. In de periode 2015- 

2019 werd de soort aangetroffen in 554 atlasblokken. In de periode 2015- 2022 waren dit 667 

atlasblokken. 

 

De bovenstaande stellingen zijn echter deels gebaseerd op ‘gevoel’, omdat niet overal in 

Nederland even goed naar de bunzing en de boommarter wordt gezocht. In de praktijk zijn er 

dus gebieden zonder waarnemingen waarvan niet zeker is of de soort hier niet voorkomt, of 

dat dit een waarnemerseffect is. Met gerichte inventarisaties zijn beide soorten wellicht wel 

aan te tonen. De Zoogdiervereniging is daarom in 2016 gestart met het NEM Verspreidings-

onderzoek Marters. Dit project is in opdracht van Dienst Landbouwkundig Onderzoek 

Wettelijke Onderzoekstaken (DLO-WOT) Natuur & Milieu en in nauwe samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Het gaat bij dit meetprogramma om het verzamelen van verspreidingsgegevens en niet om 

aantalsgegevens. Het uiteindelijke doel is vaststellen of bunzing en boommarter in ‘witte 

gebieden’ echt afwezig zijn of dat de soorten toch aanwezig zijn maar nog niet eerder zijn 

vastgesteld door een gebrek aan inventarisaties. De verzamelde verspreidingsgegevens van 

bunzing en boommarter worden uiteindelijk gebruikt om te rapporteren over de ‘Gunstige 

staat van Instandhouding’ van deze soorten in Nederland. 

 

 

  



Onderzoeksgebied 
 

De aan/afwezigheid van de bunzing en boommarter wordt in dit meetprogramma in beeld 

gebracht met behulp van cameravallen. Uit een voorstudie (La Haye et al. 2015) is gebleken 

dat met behulp van cameravallen deze soorten efficiënt een effectief kunnen worden 

aangetoond. In dit meetprogramma wordt gemonitord in die gebieden waar meldingen van 

bunzing of boommarter zijn doorgegeven aan de NDFF / Zoogdiervereniging (via 

www.telmee.nl, www.waarneming.nl of waarnemingen die op een andere wijze zijn 

aangeleverd) in de afgelopen 5 jaar. Indien de soort langer dan 5 jaar niet is waargenomen zal 

het hok weer “beschikbaar” worden. 

 

Voor de bunzing gaat het op dit moment vooral om gebieden/regio’s als Zeeuws-Vlaanderen, 

Noord-Holland-Noord, Flevoland en de grensregio’s van Groningen en Drenthe. Voor de 

boommarter zijn de aandachtsgebieden midden- en Oost Brabant, de gehele provincie 

Limburg, en de grensregio’s van Groningen, Drenthe en Overijssel. Om de actuele verspreiding 

van de soorten in deze gebieden in kaart te brengen is juist in deze gebieden/regio’s een extra 

onderzoeksinspanning nodig door gericht aan- of afwezigheid van de soort te gaan vaststellen, 

oftewel door onderzoeksinspanning in deze hokken te doen met behulp van cameravallen. 

Een actuele kaart met de te inventariseren hokken voor dit meetprogramma is de te vinden 

op: NEM Marters pagina onder het kopje “informatie voor deelnemers”. 

 

 

  

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter


Het plaatsen van de camera 
 

Materialenlijst voor plaatsing camera: 

 Wildcamera 

 Spanband 

 Kabelslot 

 16Gb of 32Gb SD geheugenkaart 

 8 opgeladen batterijen per wildcamera 

 Snoeischaar (optioneel) 
 

Voor de plaatsing van de sardines: 

 Blikje sardines op olie (dus niet op waterbasis) (niet bij dassenburchten) 

 Schroeven (ten minste 6 cm lang) 

 O-ringen (met een maat die niet over de kop van schroef passen) 

 Schroevendraaier 

 Houten paaltje (Indien er geen boom voor het blik sardines aanwezig is) 
 

 

Stap 1: Locatie per soort: 

Zoek een, voor je doelsoort geschikte, locatie in het uurhok waar de camera moet worden 

geplaatst. Je zoekt een plek die voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 Bunzing 

o Een locatie bij een faunapassages, duiker, onder een brug, steenstort, 

lijnvorige beplanting (zoals heggen) of andere voor bunzing geschikte locatie. 

o Een vrij uitzicht van ten minste twee meter of een locatie die makkelijk vrij 

gemaakt kan worden, en een boom/paaltje waar de camera kan worden 

vastgemaakt. 

 

 Boommarter 

o Een locatie in een bosgebied, bij voorkeur in het oudste deel of een deel met 

grotere boomholten. 

o Een vrij uitzicht van ten minste twee meter of een locatie die makkelijk vrij 

gemaakt kan worden, en een boom/paaltje waar de camera kan worden 

vastgemaakt.  

 

Stap 2: Plaatsen sardineblikje: 

 Plaats het blikje sardines op een afstand van 2- 3 meter vanaf de ophang locatie van de 

camera aan een boom of op een paaltje door de schroeven door het blikje te 

schroeven. 

o Een paaltje dient minimaal 30 cm de grond in de grond geslagen te worden 

zodat een wild zwijn/vos/hond er niet gemakkelijk met het hele paaltje 

vandoor gaat. 

 Zorg dat het blikje recht voor de lens van de (nog te plaatsen) camera komt te hangen 

met de onderkant op 15 cm boven het maaiveld. Bevestig het blikje met de kant van 



het treklipje tegen het paaltje of de stam van een boom (dan kunnen dieren deze niet 

alsnog open maken). 

 Gebruik O-ringen zodat het blikje niet over de schroefkoppen van het vaste object 

afgetrokken kan worden (zie Figuur 1). 

 

Stap 3: Plaatsing van de camera: 

Op elk meetpunt wordt volgens een vast protocol een camera opgehangen, inclusief lokaas in 

de vorm van een blikje sardines op olie (zie Figuur 2). De camera’s die beschikbaar gesteld 

worden door de Zoogdiervereniging betreffen: Bushnell Trophycam Agressor. Een stap-voor-

stap uitleg van de instellingen is weergegeven in Bijlage 1 van dit document. 

Een handleiding voor deze camera is te vinden op: Handleiding Bushnell Agressor. De camera 

wordt vastgezet aan een boom of ander vast object met behulp van de stalen behuizing en een 

kabelslot (om diefstal te voorkomen).  

 

 Stel de camera in met de juiste instellingen, zie Bijlage 1. 

 

 Open de camera, en zet hem aan door de schakelaar op “ON” te schuiven. Doe dit 

voordat je de camera ophangt. Er knippert gedurende ongeveer 10 seconden een 

rood lampje op de voorkant van de camera. 

 Plaats de camera niet richting een (wandel)pad of direct in het zicht van een 

(wandel)pad, in verband met privacy en diefstal. 

 Plaats de camera tussen de 20- en 40 centimeter boven het maaiveld en richt deze 

rechtuit of in een kleine hoek naar beneden.  

o De camera hangt op een afstand van 2- 3 meter tot het blikje sardines. 

 Hang de camera aan een boom op met behulp van de spanband. 

 Als je iets ruimte tussen de camera en de boom houdt kan je de hoek van de camera 

stellen door een takje van de juiste dikte tussen de camerabehuizing en de boom te 

klemmen. Dat is de beste manier om hem precies in de goede hoek te krijgen. 

o Nadat je de camera hebt afgesteld met de spanband en eventueel het takje, 

bevestig je het kabelslot. 

 Richt de lens niet richting hoog gras en vermijdt takken die voor de camera hangen. Als 

het waait dan zullen takken en grassprieten gaan bewegen en mogelijk de camera 

activeren. Dit levert onnodig veel foto’s op met het risico op een vroegtijdig vol 

geheugenkaartje. Verwijder blaadjes, gras en takken die vlak voor de lens zitten. 

 Richt de lens bij voorkeur richting het noorden, en dus niet richting zon (zuiden), foto’s 

overdag kunnen daardoor van een dermate slechte kwaliteit worden (lens-glare), dat 

een dier niet herkenbaar op de foto staat. 

 Sluit vervolgens voorzichtig de camera. 

 Noteer het nummer van de camera en het gps coördinaat van de locatie waar deze 

hangt. Gebruik hiervoor een los GPS apparaat of een app op je telefoon. Voor Android 

telefoons is bijvoorbeeld de app ‘Rijksdriehoek GPS’ een eenvoudige app om je 

coördinaat te bepalen. 

 

https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Bushnell_TC_AGGRESSOR_2015_manual_NL.pdf


Het is een relatief lage opstelling, maar het is belangrijk om dit protocol te volgen i.v.m. het 

kunnen vergelijken van de resultaten (ook met andere projecten die hetzelfde protocol 

gebruiken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het geurstation betreft een blikje sardines wat is vastgeschroefd of gespijkerd aan een paaltje 

of boom. De O-ringen zorgen ervoor dat het blikje niet gemakkelijk over de schroefkoppen heen wordt 

losgetrokken. 

 

 
Figuur 2. Een voorbeeldopstelling van een camera met daarvoor een blikje sardines op een paaltje. 



Stap 4: Monitoringsperiode 

 Na vier weken wordt de camera opgehaald. Deze periode zou lang genoeg moeten zijn 

om bunzing en boommarter vast te stellen op de betreffende locatie, mits deze 

soorten in een gebied voorkomen.  

 In de 4 weken dat de camera hangt mag de camera niet geopend worden of worden 

verwisseld. Het gaat om het verkrijgen van een doorlopende reeks aan foto’s.  

 Het blikje sardines wordt tussendoor niet ververst.  

 

Stap 5: Ophalen van de camera 

 Open het klepje van de camera en schuif de schakelaar naar “OFF”. 

 Verwijder met een schroevendraaier het blikje sardines en verwijder het paaltje 

(indien gebruikt). 

 Als je de camera meteen ergens anders plaatst is het van groot belang om het 

geheugenkaartje dat uit de camera komt, op zo’n manier te bewaren dat je precies 

weet uit welke camera hij kwam, zodat je de beelden aan de juiste locatie kan 

koppelen. Stop ieder geheugenkaartje bijvoorbeeld in een afzonderlijke enveloppe 

waar je het nummer van de camera en/of de naam van de locatie op schrijft. 

 

Stap 6: Fotoverwerking 

De verzamelde foto’s kunnen worden geüpload naar de website van Agouti, het foto-

verwerkingssysteem van Wageningen University. Een handleiding voor Agouti en de invoer van 

de foto’s staat op de NEM Marters pagina onder het kopje “informatie voor deelnemers”. 

 

Als je er niet uit komt kan je met vragen terecht bij vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl. Er zal 

voor gezorgd worden dat jou vraag bij de juiste persoon terecht komt.  

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter
mailto:vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl


Bijlage 1: Handleidingen & protocollen 

 

Box 1 handleiding voor het voorbereiden van de cameraval 

 

(1) Open de cameraval en plaats 8 opgeladen batterijen 

 

(2) Plaats het SD kaartje 

 

(3) Zet de camera aan met de schakelaar op ‘SETUP’ 

- Datum en tijd verschijnen in beeld; controleer of datum/tijd kloppen 

- Batterijniveau verschijnt in beeld; check of er minimaal 2 streepjes zijn. 

 

Door op ‘MENU’ te drukken verschijnt het menu. Gebruik de pijltjes knoppen om door het menu 

te bladeren en de OK knop om opties te selecteren of te bevestigen.  

 

(4) ‘Set mode’ zetten we op ‘camera’; we maken foto’s dus geen video 

 

(5) ‘Fieldscan’ 1x/dag een foto  

- Loop door het menu totdat ‘fieldscan’ in het scherm staat. Stel vervolgens ‘block A’ in op een 

start van 12.00 en een stop van 12.00 uur en laat ‘block B’ leeg. Druk op ‘ok’ en vervolgens op 

‘UP’ om te kiezen voor ‘Interval’ en kies 60 minuten en druk op ‘ok’. 

 

Naast de detectieopnames wordt er op deze manier elke dag 1 foto gemaakt om 12.00 uur. Op 

die manier kunnen we altijd terug redeneren hoe lang een camera heeft gewerkt in geval van 

problemen of uitval.  

 

(6) Zet ‘Image size’ op ‘8M’ 

 

(7) Zet ‘image format’ op ‘Wide screen’ 

 

(8) Zet ‘capture number’ op ‘3 Photo’ 

 

(9) Zet ‘LED control’ op ‘Low’ 

 

Gezien de lage opstelling van de camera en dat het geurstation relatief dichtbij staat kan de 

instelling ‘High’ ervoor zorgen dat dieren die gefotografeerd worden sneller overbelicht raken. 

 

 

(10) Zet ‘interval’ op‘1s’ 

 

(11) Zet ‘sensor level’ op ‘Normal’ 

 

(12) Zet ‘NV shutter’op ‘High’ 



 

(13) Zet ‘Camera mode op ’24 Hrs’ 

 

(14) Kies bij ‘Format’ voor ‘execute’ en druk vervolgens op ‘YES’ 

 

Formatteer (wis) het geheugenkaartje voor elke nieuwe deployment (maar eerst de data in 

Agouti uploaden!) 

 

(15) Zet ‘Time stamp’ op ’ON’ 

 

(16) Zet ‘Set clock’ op de actuele datum en tijd indien nodig 

 

(17) Zet ‘Coordinate input’ op ’ON’  

 

Alleen indien je beschikking hebt over een GPS. 

 

(18) ‘Video sound’ n.v.t. 

 

(19) ‘Video length’ n.v.t. 

 

(20) ‘Video Size’ n.v.t. 

 

(21) ‘Default set’ n.v.t. 

 

(22) ‘Camera name’ instellen op kmhok+initialen+locatie 

 

We willen elke foto(reeks) gemakkelijk individueel kunnen onderscheiden en ook aan de 

waarnemer kunnen koppelen. We gebruiken daarom een code die we invoeren in de camera en 

die op elke foto komt te staan. Gebruik daarvoor 1. Het kilometerhok waar de camera staat 2. 

De initialen van de waarnemer 3. en de locatie waar de camera is uitgezet. Voorbeeld 

‘1386kvvBrakkenstein’. Noteer de precieze locatie natuurlijk ook! Deze leg je later vast in 

Agouti. 

 

(23) ‘Coordinate input’ n.v.t.  

 

Tenzij je een GPS hebt en de actuele coördinaten van de cameralocatie in WGS84 LAT LON 

format kan invoeren. Niet essentieel.  


